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antaCi'AROlo . m Z^/

La ^snuDa instruado de la lingvo Esperanto, tiel

same kiei la instruado de la fremdaj lingvoj, esUs

videble nesufide kontentiga,

La malbono kudasen la metodo uzata, kiudevillas

la lernanLon lerni per tradukoj, kiuj I'orprenas

almenaii la duonon de la tempo oferata, kaj kiuj

emigas la lernanion enmeti en la lingvon la nelogi-

kajn— tiel multajn, ho ve I — formojn de niaj lingvoj

naciaj. Tio plie malbone jugigas pri la facila lerne-

bleco de liia lingvo, kiu tamen eslas la simplcco

mem.
Ekzempio de la malboneco de tiu metodo ne

natura eslas al ni liverata de ia ircaKkij lingvoj :

voja^stoj tre rapide lernas senpene suiide por daii-

rigi interparoladon en la lingvoj de la landoj, kiojn

ili Irapasas, dume lernaiitoj pasiginiaj iiiuitc da

jaroj super libroj, estas neniel kapablaj ian ajn

interparoladon datlrigi.

Plie, kiam infanoj, cu iVancaj, cu i^inaj, eklernas

sian lingvon gepatran, ili ne lernas unue la grama-

tikon; la vortoj eslas lernataj de ili latibezone kaj

laiigrade; kiam ill eklernas la gramalikon, ili jam



6 antaOparolo

estas kapablaj interparoladi kaj alkutimigis pli aii

malpli ai la formoj de la lingvo, Tiel ili preskaii sen-

pene lernas liiigvojn iaioje eksterordinare malsim-

plajn.

Ni uzu do la metodon liveratan al ni de la Naturo,

alfaranle gin al Esperanto.
^

Tiel la lernantoj kuUmos pensi en la lingvo lernata

kaj ili ne tradukos l)linde; 6e 6iu momento, la nelo*

gikajn formojn de sia lingvo. La progresoj estos pli

rapidaj, la lernado estos nur ludo, kaj tuj kiam ili

interparolos kun alilandaj samideanoj, ili ne mala-

grabligos la uzadon de la Ungvo per nelerla kaj

malbela esprimado.

Oni ja ne forgesu kc nun E. estas anlau eio la

lingvo de la Turistoj* kaj ke gi devas esti, antail

6iOy parolata.

Unu el la cefaj utiloj de 6i tiu « Kuiso Tutmen da »

estos ebligi la instruadon de la lingvo al ^iuj popoloj

de la mondo, kiujn ajn lingvojn ili havas, dume
alie ili devus ankorau atendi multajn jarojn por

ricevi tradukitajn lernolibrojn laii la malnova metodo.

Kaj tin utilo estos ankoraii pli sentebla kiatn ni

havos nuresperantajn vortarojn.

Mi rekomendas gin ankaii allamisiistarbj koloniaj,

kiuj tiel malfacile povas igi lanecivilizitajn popolojn

lerni niajn malsimplajn lingvojn. Tiuokaze, niaj

francaj samideanoj eble rememoros la dirajon de gene-

ral© Faidherbe : « La yerbo estas la cefa malhelpo

por la franca koloniigado ! »

Per tiu metodo mi ja enkondnkas nenion novan.
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AMTAt^PAROU) 7

dar gi jam estas uzata de kelkaj jaroj por la ins-

tniado de la fremdaj lingvoj, kun videbla sukceso«

Mi do petas de 6iuj samideanoj senpartian provon

fie di tiu metodo kaj kuragas esperi ke poieace

helpos al la bonfamo kig disakceptigado de nia kara

liiigvo. '

Havre,. Aiigusto 190^,
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UNUA PARTO

ORAMATIKO

KONSILOJ Al lA INSTRUANTOJ

\

1. Antaii ol doni lecionon, la inslruanto devos

perfekte scii ne nur la enhavon de liu leciono, sed

• ankaii la enliavon de la anlaiiaj. Nur se li konas

bone la vortarelojn lernilajn, li povas esti ccrta uzi

nur vortojn konalajn de la lernanto, de siaj kompre-

nigoj; kaj provi komprenigi novan esprimon per

aliaj ankaii novaj cstus, kompreneble, sensencajo.

2. La ekzemploj de la libro devas esli ^angalaj

laiila cirkonslancoj kaj cirkaOajoj; kaj ear la pro-

gresado de la lernanto eslas proporcia kuii la sumo

de ekzercado, kiun li ricevis. la iastrilanto devos tre

multigi la ekzemplojn — tre zorganie, tamen, ne

doni ion malfacilan, sed simple imitante la espri-

mojn liverilajn de la libro.

3. Ciuj novaj vortoj kaj espi aiioj estos skribilaj

sur la nigran labulon, sed nur kiam ill estos lom

praklikilaj. La lernanto devos unue lerni per la

orelo, porakiri boiian elparoladon. Se la Icrnanlo

lemus la vortojn skribite antaii ol parolite, li

nekonscie donus al la literoj la elparoladon de sia

propra lingvo; tiuokaze oni remenioru,ke estas pli

'

facile preni malbonan kutimon ol ^in forlasi.
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10 KONSILOJ AL LA INSTRUANTOJ

La instruanto deyos zorgi paroli nature kaj donante

al tin silabo la valoron, kiun devas havi en la

tiama frazo kaj tiusence korekti la erarajn elparo-

lojn. La francaj instruantoj 6efe zorgos pri la ak-

cento, liel kv ilia lingvo povas orarigi ilin pri tio. Oni

ne forgesu, ke iamen la iinigoj devas esti elparolalaj.

4. Se la lernanto Sanceli^as respondi, la instruanto

devas tuj lin helpi kaj, se necese, skiibi la respon-

don sur la nigra tabulo. Post iio, la sama demando

estos ripetata, per kontroli ^u la lernanto povas

tiam respoiidi. Temoj, kiuj Sajnas nialfacilaj por la

lemanto ne estos dopataj trolonge ^is lacigo^ sed la

instruanto devos ofte reveni al tiuj temoj, gis ill

estos venkitaj.

5. Kiam li korektos eraron, la instruanto nur elpa-

rolos la guslan esprimon, necilanle laeraron. Ripe-

tanie la eraron, li kutimigus la orelon de la ler-

nanto al la sono erara, dume, male, li devas esti kuti-

inii^ala al la £;nsta formo. Ci tin lasta estos ripelata

kelkfoje por I'origi ian ajn rememoron pri la eraro.

6. Estaspreferindenepermesi alia lernanto antaii-

labori lecionoja pro la elparuiadu, almenau pri la

unuaj lecionoj.

1, La vortoj estas komprenigotaj per agoj ail

montroj
;

a) por komprenigi : sidigi, sidi, slari^,

legi, paroli, ktp, la instruanto sidig;u, sidu, starigu,

lego, parolu, nomante samtempe la agon kaj gin

ripeligante de la lernanto, kun la postdemando ;

Kion vi faras? b) por komprenigi : libron, seg;on,

tablou, fenestron, paperon, la instruanto montm

\ Digitized by



K0N8IL0J AL LA INSTRUANTOJ 11

libron, segon, tabloa, kc, ilin uomaate samtempe.

Nur ajoj Demonlreblaj aft ne praktike montreblaj^

kiel pomo, pano,telero,doino, btuparo,korto, kampo,

aii agoj kiel ridi, plori, danci, krii, estos nacien tra-

dukitaj. Sedt mi ripetas, se la Insiruanto jugas,ke

11 devas agi kiel por infano, li ciaui povos kompre-

nigi nur per la lingvo mem, kaj tiel li, nerimarkite

de la lernantOt kutimigos la orelon de 6i tia poraftdi

sufice longajn frazojn de la lingvo lernata. Kompre-

aeble, tiuj komprenigoj estas ^iam donoiaj tre mal-

rapide kaj klare.

(Legu la postparolon pri la ekzemplaj kompre-
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GRAMATIKO

• UNUA LECiONO

Mi fermas la pordon.

mi malfermas la pordon*

mi fermas la libron.

mi malfermas la Ubrou.

Kion mi faras? kc. Fermu la pordon I Kionm faras?

Malfermu §inl Kion vi iaras? Malfermu la libron I

Kion kc« Fermu gin 1 Kion kc. (kaj cetere).

Kien mi iras? al la fenestro mi iras. Kien mi iras?

Ai la pordo mi iras. Kien mi iras? Al mia sego mi iras.

Irii al la fenestro I Kien vi iras? kc.

Mi slaras. Misidigassurlasegon. Kien mi sidi^as?

Mi sidas sur la se^o. Kie mi sides? Mi starigas de la

sego. De kie mi starigas? Mi staras.

Sidigu sur la sep^on. Kion vi faras ? Kien vi sidi<>as?

Starigu de la segol Kion vi faras? De kie vi starigas?

Iru al la pordo I De kie vi venas? Vi venas de la

sego, Kien vi iras, kc.

Mi prenas la libron. Kion mi prenas? Prenu la

libron 1 Kion vi faras. Mi prenas la libron de vi. Kion

mi faras? Kion mi prenas de vi? La libron mi prenas

de vi. Hi metas la libron sur la tablon. Kion mi faras?

Kion mi metas sur la tablon? Kien mi metas la

• libron? Mi donas al vi la libron. Kion mi faras?

Donu al mi la libron i Kion vi faras? Kion vi donas

al mi?
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14 EURSO TUTMONDA

OUA LECIONO

Mi (la iustruanto) sidi^as. Kiu sidi^ast : Vi sidigfas

(au la instruanlo sidij}:as). Vi (la lernanto) sidas. kiu

sidas? Cu la instruanlo slaras? Ne, Sinjoro, li ne

staras/sed sidas. Cu la lernanto sidas? Jes, Sinjoro,

li sidas. Kiu sidas? Kiu staras. Slarigu I Kiu slarigas?

Mi sidigas : kiu sidi^as?

Cu Sinjoro Aiigusto sidas? Jes, li sidas. Cu Sinjo- ,

rino i^aiilino slarigas? Ne, Sinjoro, It ne slarigas,

sed sidas. Cu la seg^o staras? Jes, Sinjoro, staras.

Cu la libro kuSas? Jes, Sinjoro ^i ku§as.

Sinjoro Ludoviko, starigu I Cu vi kaj mi staras?

Jes, ni staras. Cu la lernanto kaj la instruanto staras?

Jes, Hi staras. Sidigu ni ! Kion ni faras?

Cu vi staras ail sidas? Mi ne staras, sed sidas.

Cu vi starig^as aii sidig^as? Mi nek starig;as, nek

sidigfas, sed^sidas.

Iru al la lenestro I Cu vi iras al la pordo ? Iru al la

nigra tabulo ! Cu vi iras al la fenestro aii al la pordo t

Pronouioj personaj kaj tempo estanta :

Mi staras, sidas, iras, sidig^as, kc.

§i — — — —

ni —
vi —
ili —
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TRIA LECIONO

La plafono; la muro; la pordo; la fencslro, la

tablo; la sego; la nigra tabulo; la planko.

» tio estas la plafono, la muro, la pordo, k. c.

Jes, tio ^estas la plafono, k. c. Kio estas la pla-

fono? k.c.

Cu 6i tio estas la sego, la tablo, la tabulo, k. c* ?

Jes, Sinjoro, ci tio estas la sego, k. c.

Kie estas la plafono? La plafono estas tie.

Kie estas la sego? La se^o estas ti tie, k. c.

Mi montras al vi la plafonon. Kion mi faras?

Monlru al mi la pordon, k. c. I kion vi faras? Tu§u

la iiiumn, k. c. ! kion vi faras? '

Mi staras apud la pordo, la fenesiro, la muro, la

tablo, k. c. Apud kio mi staras? Kie tai staras? kie

vi staras. Mi staras inter la tablo kaj la tabulo.

La libro ku§as sur la tablo, sub la tablo, super la

tablo. Mi staras antati la nigra tabulo, malantati

(au post).

Mi staras dekstre de la tabulo, maldekstre.

Mi kusigasla libron sur la tablon. Kusigu la libron

sur la tablon, sub la tablon. Iru al la feaestro, al la

pordo.

Kial vi iras al la fenestro? Tial kc (au cai; mi

ordonas al vi iri al la fcnestro, k. c.

Mi staras inter la tabulo kaj la tablo. Kie mi staras?

Mi. iras al la tabulo. Mi venas de la tabulo^ de kie

mi^venas?
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16 KURSO TUTMONDA

Mi staras antali la tabiilo; mi staras l^ontrati

Staiii aotau la Labulo? koiilrau ? Kie vi staras? Mi

slaras post (aCi malantaU) la tabulo.

Mi slaras en la Caiubro. Kie mi staras ? — Mi en-

iras en la dambroD. Kien mi eniras? — Eliru el

la cambro. De kie vi eliris? — Eniru en la fiam-

bron. Kien vi eniris ? — Cu vi eniris en la dam-

bron? kc.

Mi prenas mian capelon. Kion mi prenas ? — Mi

metas gin suir mian kapon. Kien 'mi g;in meias ? kc.

La Hbro estas en la tirkesto, po§o, k. t. p. Mi

prenas la libron el la tirkesto, poso, k, t. p. Mi

metas la libron en la tirkeston.

La plafono estas super la planko. Kie estas la

plafono? Malsupre de la muro, estas la planko. Kie -

estas la planko?

Ni sidas sub la plafono, kaj la plafono oslas super

ni. Kie ni sidas; kie estas la plafono?

Cn io kuSas sur la tablo? Jes, unu libro. On nun

kusas io sur ia lablo? Ne, iienio.

1. Diru nacie, ke kiam prepozieio ne snftto moBtras moTon, oni plen!-

gas la 80ncoa per akuzativo; samtempe doou akvemplon timilaii al « la

jnnso kuras sub latablon kig snb la tablo ».
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KLRSO TUTxMOiNDA .
17

KVARA LECiONO*

Ci liu paperfolio estas blanka, nigra, rozkoioia,

verda, ilava, ru^a, blua, griza, multkolora,.

Kiel kolora estas 6i liu paperfolio? Ci tiu paper-

folio estas blanka, rozkolora, nigra, k. c.

Kiel kolora estas la signo esperantista?

Ci tiu paperfolio estas Kio estas blanka?

blanka.

Mi prenas la blankan pa- Kion mi prenast

perfoiioii.

Pienu la blankan, rugan, verdan, k. c. paperfo-

lion.

La blanka paperfolio estas longa, la nigra estas

mallonga.

La blanka paperfolio estas iar^^a, la nigra mal-

larg:a.

La blauka paperiolio estas granda, la nigra mal-

granda.

La libro estas dika, kaj la kajero estas maldika.

La nigra tabulo estas alta, la sego estas malaita.

Kio estas longa, mallonga, k. c. ?

Kiu paperfolio estas longa, mallonga, k. c. la

blanka, la nigra?

La flava libro estas pli dika ol la verda.

La blanka paperfolio estas pli longa ol la nigra.

1. For praktike montri la koloroju kaj grandecoju la iDstruanto bavi-

{iVL al si diverskolorajn paperfoliojn kaj traoCu ilio laa nosamaj gran-

4«€oJ kajM tt montrn Uin kan la nacai^ klarigoj al la laroaiilo.
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13 KURSO TUTMOiNDA

La verda paperfolio estas pli lar^a ol la griza.

La nigra paperfolio esias malpli longa ol la biatika*

La griza paperfolio estas malpli larga ol la verda.

Pli granda oL * Malpli granda oil

*

La rozkolora folio esias tiel granda kiel la griza.

La flava folio estas tiel longa kiel la ru^a.

El la ruga kaj la blanka folioj, la blanka estas la

pli granda.

£1 la griza^ ilava kaj multkolora paperfolioj, la

plej granda estas la multkolora.

La pli granda el. La malpli granda el.

La plej granda el. La malplej granda el

Jen esias tri paperfolioj; kiu estas la plej granda,

la plej larg^a, la ruga, la verda, la blanka?

Mi iu§as la gaslampon. C!u vi povas tu§i la pla-

fonon? Ne. Kial? Tiai ke (ail 6ar) vi ne estas sufice

altkreska.

Cu vi estas sufice altkreska por luAi la supron de

ia pordo? de la muro? de la nigra tabulo? Cu vi

povas tu§i la gaslampon, kiam vi sidas sur la'sego?

Cu iu staras antati la tabulo? JesI kin? La ins-

iruanto. Cu nun staras iu antaii la tabulo? Ne,

r.eniu. Cu iu sidas sur 6i tiu sego! Ne, neniu.

*
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KURSO . TUTMONDA , 19

KVINA LECIONO

0 nulo. . 10 (Ick. 20 dudek.

1 unu. H — unu. 21 dudek-unu.

2 du. 12 — du. 23 dudek-tri.

3 tri. 13 — tri. 30 tridek.

4 kvar. M 14 — kvar. 41 kvardek-unu

jS kvin. 15 — kvin. 53 kvindek-tri.

6 ses. Id — ses. / 65 sesdek-kviQ

7 sep. t 17 — Sep. 77 sepdek-sep.

8 ok. 18 — ok. 88 okdek-ok.

9 naii. 19 — naii, 99 naudek-uaii.

100 cent. 1 metro.

200 ducent. 10 melroj (a\i dekame-

333 tricent-tridek- tro).

tri. 100 metroj (aii hektome*

479 kyarcent-sep- tro;.

dektnaii. 1.000 metroj (atl kilome-

856 okcent-kvin- tro).

dek-ses. 10.000 metroj (aii miriame-

1.000 mil. . tro).

2.000 dumil. 10 litroj (aii dekalitro).

100.000 centmii. 100 litroj (aii hektolitro).

• 1,000.000 miiiono.

1.000.000.000 milmiliono.

Mi kalkulas de unu ^is 7. Kalkulu do 8 ^is 23.

Kion vi faras? Mi adicias : 3 kaj 6 faras 9. Suiuigu 7

kaj 4. Kion vi faras? Kiom faras 2 kaj 4? Cu 3 kaj 4

faras tiom, kiom 5 kaj 2? Cin 3 kaj % faras tiom,

kiom 6 kaj. 2? Ne, lio faras malpli multe. Cu ii kaj 3

faras Uom, kiom 9 kaj 2? Ne, tio faras pli multe.

Mi luulliplikas : 10 foje 3 faras 30, au : iO oble
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30 KUBSO lUXMONDA.

3 faras 30. La duoblo de 2 estas kvar, la trioblo de

3 estas 9. Kiom estas la dekoblo de 4? de 3? de 7?

de 9? Kiom faras kvarfoje 5? Kiom estas kvinoble 6?

sesoble 3?

Mi dlvidas : la triono de 9 estas 3^ la duono de

10 eslas 5. La sesono de 66 estas 11. Kiom estas la

dekoDo de 100? la sepono de 70? j^uono : 1/2,

triono : 1/3, kvarono : 1/4 du kvinonoj : 2/5, du ce^-

tonoj : 2/100; dek milonoj : 10/000. Unu litro dekvin

centoQoj : 1^15; unu metro sepdek centonoj : i'^flO.

1,2, 3, 4 estas ciferoj, 123 estas nombro.

SESA LECIOHO
•

Mi skribas. Mi skribai la Zamenhofan A, a, b«

c, c, eslas literoj, b, c, c, d,f, g, t;, k. c. (kaj cetere),

estas komonantoj, a, e, i, o, u, estas vokaloj.

« Tablo i> estas vorio, Kiom da literoj enhavas la

vorto « lablo? » Kiom da kunsunaiiloj, da vokaloj?

Kiuj estas la konsonantoj de la vorto « masino », la

vokaloj? La yorto « madino » enhavas tri sihbojn :

ma — Sin — o. Kiom da silaboj enhavas la vorto

« konsonanto » ? M-a-S-i-n-o — mi lattlitere elparolas

la vorton « madino ». Elparolu ladlitere la vorton

« planko ». En la vorto « masino » m estas la unua

lilerOj a estas la dtta^ i estas la tria, Unua, dua, tria,

kvara, dudekdua, centa, mila, k. t. p. La litero o estas

la lasta, la litero n estas la antauimta. Mi elparolas

la vorton « rapido » el la Zamenhof 'a lingvo, la vor*
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ton « street » (strit) el la angla liogvo, « atrasse »

(dtrase) el la germana. En Parizo oni paroka franee

(au la francan Ihigvon). Eu Londono oni parolas

angle\&[i Beriino, oni parolas germane; en Varsovio,

oni parolas pole; en Madrido, oni parolas hispane;

- en Prago (Prafia), oni parolas bohemc kaj i/erm.ane;

en Buda-Pesio, oni parolas hungare. Paroli i'rance,

angle, germane, hispane, k. c.

Cu vi parolas france?angle?germane?Kianlingvon

vi parolas plej bone? malplej bone? Kiom da lingvoj

vi parolas?

La i rancoj lo^as en Francwjo, la germanoj en Ger-

' manu;o, la bohemoj en Bohemtijo. Polujo, Hispa*

nujo, Grekujo, Turkujo, Portugalujo. Kiuj logas en

Rusujo, Danujo, Norvegujo, Italujo, Persujo, Hun-

garujo, Anglujof Kiel oni parolas en Germanujp?

en Armenujo?

Parizo, Londono, Madrido, Romo, Ateno, Ber-

iino estas cefurboj, Havro, Lejpcigo, Hamburgo,
Kotcrdamo, Venecio, Torino, Milano oslas urboj.

Mi. ne estas urbano, sed kamparano.

La Parizanq;
,
lo^as en Parizo. Kiel oni nomas la

lo§antojn en Londono, Beriino, Prago (Prafia),

Varsovio, ^^teno, Romo?
Cu vi estas Londonano aft Havrano?

Anglujo, Belgujo, Francujo, Austrujo-Hungarujo,

Rusujo, Gennanujo, k. c,, estas la defaj (grandaj)

landoj de Etiiropo. Persujo estas en Azio; Kanado
en Norda Ameriko ; Bolivio en Suda Anieriko

; Algerio

n. en Afriko; Borneo estas en Oceanio. Etiropo, Azio,
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22 KURSO TUTMONDA

AmerikOy Oceanio kaj Al'riko eslas la kvia moad-

partoj.

Inter Dovio (Dover) kaj Kalezo (Calais) estas

markolo ; inter M^^^^jo (Marseille) kaj Algero estas

fkaro, kiun oni nomas « Meza Maro » ad Mediie-

raneo ; inter Francujo kaj Kanado estas oceano (ati

« marego >>)^ kiun oni nomas u Oceano Ailantika n

aii plisinlple « Atlantiko ». La landoj ofopas la

kvaronon de la suprajo de. la Tero kaj la maroj la

tri kvaronojn.

Tamiso, Sejno, Elbo, Guadalkiviro eslas riveroj,

Plej graudan riveron,kielMisisipio» Amazono, k. c,

oni nomas « rivere^o » ; montego, marego, landego» •

urbego, lablcgo, eslas trc granda j luoiito, maro, k. c.

.

Kaukazo estas monto, Karpatoj, Pireneoj, Alpoj

eslas moniaroj. Pamiro estas platajo. Pretisujo estas

tre plata kaj Svisujo estas monteca. La ehena]oj

karaklerizas la landojn piatajnkaj la land oj monlecaj

estas karakterizataj de la montoj. Tremalaltan mon-

ton oni nomas a munleto ». Rivere/o,mare/o, lande/c*,

urbe^o, table^o, k. c.

Koroo , ; punkto . ;
punktokomo ; ; punktoduo :

;

signo ekkrial; signo demanda ?; strekelo apo-

strofo supersigno ^; parentezoj (...); kramper

toj «



KDRSO TDTUONDA -

SEPA LECIONO

Mi iiialfermas la pordon. Mi fermas la pordon. Mal-

fermu viaa iibron, kaj prenu la pagoa 23^"". Mi legas

la unuan frazoD. Mi le - gas tre mal - ra-pi-de. Mi

\ legas rapide. Mi legas laute; mi legas mallaule. Kiu,

legas mailailte? Legu latite. Legu malrapide^ Kiu
'

legas lattte kaj rnalrapide^?

Eksercoj skrtbotaj.

La lernanto respondos la jenaju demandoju'.

A. — i. Rion a fermas? — 2. Kion yi malfermas?

3. Kieii vi iias? —• 4. Cu al la pordo vi iras?— 6. Sur kio vi

sidigas? — 6; Cu vi starigas sur la sego? — 7. £u oni sidas

sur tablo? — 8. De kie vi venas? — 9. Kion vi prenas?

B. — 1. Kiu sidas?— 2. Cu la leraanto staras?-- S. fiu

la instruanto sidas? — 4. Cu la lernaiito sidigas atl sta*

rigas? — 5. Kiu sidas?— 6. Cu Sinjoro Atigusto staras?

7. Cu la sego kuSas? —• 8. Cu la libra staras aii sidas? —
9. Kion faras Sinjoro Ludoviko?— 40. Cu vi kaj mi sLai ds?

C. — 1. Cu ci tio estas libro? — 21. Cu tio eslas mure?
— 3. Kie estas via libro? — 4. Kie eslas la muro? — 5.

Apud kio vi staras? — 6. Kie vie staras. — 7. Apud kio vi

sidas? — 8. Kien vi iras? — 9. Kiu iras al la pordo?— iO.

Kie kuSas la libro? ^ 11. Cu la libro estassur la tablo?—
12. Cu vi kudigaslalibroQSurla tablon? — 13. Cu yi iras

al la fenestron?— 14. Kiu staras inter la tabulo kaj la

tablo? — 15. Kie vi staras? — 16. Kien vi iras? — 17. De
kie vi venas? — 18. Antail kio vi staras? — 19. Kontraii

1. La lernanto revidn la antattiyik lecionojnl

2. La insrriianTo montru sur la tabulo kelkajn resprindojo apud Ia
deaiaadoj ai ia ieruauto. ISe pobiulu ciuja ekzercoju exi unu iojo.
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kia vi staras ?— 20. Sur kion si sidigas ? « 11. Sur kio vi

sidas?—22.KieestasIalibro?~23.Kioa mi prenas el la tir-

kesto? — 24. Kion mi metas en la tirkeston? — 25. Kie

estas la plafono? la planko? — 26. Kie ni sidas kaj kio

estas super ni? — 27. Kiu sidas bar la se^o? — 28. Cu io

ku^as sur la tablo ? —- 29. Cu ia libro kusas sur la tablo?

C. — 1. Kiel kolora estas la stelo Ksperantista? — 2,

£u Ci tiu paperfolio estas blanka? — 3. Kio estas bianka?
—

' 4. Kion mi prenas? — 5. £lu la ruga paperfolio estas

longa all mallonga? — 6. Cu la blanka. paperfolio estas

larga aii mallarga? — 7. fin la blanka paperfolio estas

granda ati malgranda? — 8. fin la libro estas dika aii mal-

dika? — 9. Cu la nigra tabulo estas alta aii malalta? —
10. Kio estas malalta? — 11. Kio estas alia? — 12. Cu
la flava libro estas pli dika ol la verda? — 13. Cu la

blanka paperfolio estas pli longa ol la nigra? 14. Cu
la yerda paperfolio estas pli larga ol la griza? ~ 15. fin

la nigra paperfolio estas malpli aii pli longa ol la

blanka?— 16. fin la rozkolora folio estas tiel granda kiel

la i^riza? — 17. Kiu folio estas la pli granda? — 18. El la

griza, flava kaj multkolora folio, kiu estas la plej granda,

la malplej granda? — 19. Kion mi tusas? — 20. Cu vi

povas tusi la plafonon? — 21. Kial? — 22. Cu vi estas

sufice altkreska por tu^i la supron de la pordo? de la

muro? de la nigra tabulo? 23. fiu vi povas tnSi la gas-

lampon kiam vi sidas sur la sego? — 24. fiu iu staras

antaii la tabnlo? 25. Kiu? — 26. fin in sidas sur ti tiu

sego?

D. — 1. Kalkulu de unu gis 12. — 2.Kiun sumon donas

23 kaj 35? — 3. Cu 11 kaj 3 faras pli multe ol 9 kaj 4?—
4. Cu dekvin kaj ses faras pli multe ol dekses kaj tri? —
5. Kiom faras dek kaj ses?— 6. fiu ses kaj tri faras tiom«

kiom Sep kaj du? — 7. Kiom faras sesoble kvin? 8.

Dekoble sep?— 9. Sepoble kvin?— 10. Kiom estas la dek-

dnoblo de tri? — 11. Kiom estas la triono de dekdu?—
12. La sesuno de sesdek? — 13. La kviiiuuu de cent? —
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14. Kion faras dek, cent, mil metroj? — 45. Kion faras

dek, cent, mil litroj? — 16. Kion faras dek, cent, mil

gramoj? 17. Kiom da dekonoj, dudekonoj kaj kvin.

dekonojestaa en cent?— 18, Gitu unusciferon.— 19. Gitu

unu nombron.
E. — 1. Kion vi faras? — 2. Skribu la Zamenhofan

abc'on. — 3. Kion vi faras? — 4. Skribu kelkajn konso-

nantojn. — 5. Skribu la vokalojn. — 6. Kiom da konso-

nantojn enhavas la vorto « Cevalo >> kiom da vokaloj? da

silaboj? -r- 7. Kia (konsonanto ati vokalo) estas la unua
litero de la vorto « 6evalo » ? Kiu estas la linua .litero de

la Torto <c Cevalo »? la dua, la tria, la kvara? la lasta,

la antattlasta? — 9. Nbmn kelkajn 6efarbojn? — 10. Gitu

kelkajn urbojn. — 11. Cu la ParizanoJ logas en Berlino?

— 12. Kiel oni nomas la logantojn en Londono, Madrido,

Konstantinopolo, Pekino, Alt^^^ro, Ateno, Uomo? — 13.

Gitu Cefajn landojn europajn. — 14. Citu la kvin mond-
partojn. — 15. Kio estas inter Dovro kaj Kalezo? inter

Francujo kaj Algerio? ^ 16. Kie estas Atlantiko? —
17. Nomu kelkajn riverojn, unu riyereton. — 18. Kel-

kajn montojn kaj montarojn. — 49. Kie estas ebenajoj?

— 20. Kiu lando estas Ire moiileca? — 21. Kio karak-

terizas la landojn platajn. — 22. De kio la laiidoj mon-
tecaj estas karakterizataj ? — 23. Kiel oni nomas tre

malgrandajn monton, riveron, maron, landon, urbon,

tablon .? — 24. Kiel oni nomas tre grandajn monton^ rlve-

ron, maron, landon, urbon, tablon?

OKA LECIONO

• Vestajoj : dapelo, kulumo (de la 6eniizo), kravato,

manumo (de la cemizo), jaiveto, maniko (de la jaketo),

ves^o, panlalono, piedvesto (suo, boteto, boto,

k. t.p.)f dtrumpo, dtrumpelo, surtuto.
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26 KURSO TUTMONDA

Kies ^apelo gi estas? 6i estas la 6apelo de OreS-

kov.

Kies pluvombrelo gi estas? Gi estas la pluvombrelo de

S** Kofman.

Korpajoj : — la kapo, la yizago, la frunto, la nazo,

la okulo, (la oknloj), la orelo (la du oreloj), la naz-

truoj, la bn^Of la lipoj, ladenloj, la lango, la palato S
la menlono, la vango, la kolo, la <i:orgo, la Sultroj,

la dorso, la brusio, la brako, la inano, la fingro, la

UDgoj, la zono, la kruroj, la genuo, la piedoj.

La haroj, la bruvoj, la ukulharoj, la vangharoj, la

lipharoj.

La deksira mano, la maldeksira dultro.

Kie estas via jaketo, yeSto, dapelo, kolumo, kra*

vato, k. c.

Kie estas via kapo, visag^o, dekstra mano, maldek-

sira kruro, k. c.

Mia, via, lia, dia, gia, sia, nia, via^ ilia.

Kiom da kapoj, fruntoj, okuloj, naztruoj, nazoj,

kruroj, brovoj, k. c. oni havas?

Oni havas nur unu buson, kaj du orelojn.

Uuunombro : Multenombro :

La libro kudas sur la tablo* La du libroj kuSas sur la

tabloj.

Mi prenas la libron. Mi pienas la librojn.

Ekzerco.

La lernanto respondu la sekvaoiajn demandojD :

1. Cu via dapeio kovras vian kapou au viajn piedojn?

1. Estas rememorigate ke la vortoj ne jam konataj kaj ne piaktike

montreblaj estaa tradukotaj Daden.
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— 2. Cu via jaketo havas manikojn? — 3. Kiom da

manikoj gi havas?— 4. Cu via vesto havas manikojn? — 5.

Cu via pantalono kovras viajn hrakojn? — 6. Kion kuvras

viaj botetoj? — 7, Cu la kapo sidas sur la sultroj? —
8, Cu frunto estas supre de la okuloj? — 9. Cu vi havas

du nazojn? — 10, Kiom da naztruoj n havas? — 14. Kiom

da fingroj vi havas sur unu mano? — 12. Kie estas via

(^apelo? — 13. Kiom da piedoj vi havas? — 44. Kiel kolo-

raj estas viaj haroj? — 15. Cu vi havas vangharojn? —
16. Cu vi havas iipharojn? — 17. Cu vi havas biison afi

bu§ojQ?— 18. Cu vi havas orelon aii orelojn?— 19. Cu vi

havas piedon aii piedojn?

NAUA LECIONO

Mi tenas la libron, en la mano. Cu mi tenas ion en

la mano ? Kion mi tenas? Mi metas la libron sur la

tablon. Cu mi tenas ion en la mano? Ne, mi tenas

nenion. Mi prenas mian dapelon per la mano. Per

icio mi prenas mian capelon?

La libro, la kreto falas. Kio falas?

Mi portas la libron sur la tablon. Mi porlas la

se^on al la fenestro. Mi portas leteron al la po§tejo.

Mi donas krajononal vikaj viricevasla kra junon de

mi. Oni senda8leler6nalRomo,perlapo§to. Mi donas

ai tiun libron al vi, bonvolu gin Iransdoni al S~ Del-

monto. Kiu donas la libron? Kiu ricevas gin? Kion

oni sendas per la posto. Cu oni portas att sendas

leieron al Romo?
Mi iras trans la segon. Mi iras trans la tablon, (mi

iras preter la segon kaj prater la tablon). Transiri,

preteriri. Mi iras dekstren, att mi dekstreniras. Mi

Digitized by Google



28 KURSO TUTHONDA

iras aulatien, aii mi anlaueniras. Mi iras Ira la 6am-

bro, ail mi trairas la ^ambron. Mi iras supren, att

mi supreniras.

Aiigusto havas milionon da frankoj ; li eslas

tre ri^a, li havas mulie da mono. S'"* Arturo havas

800000 frankojn; li havas sufi^e multe da mono, li

esLas ri^a, S'<* ISikodemo havas 100000 frankoj n; li

estas nek ri^a, nek mairi^a, sed bonhava. S"^ Niko-

lao havas nur du frankojn; li eslas malri^a. Kiu

estas tre ri£a, ri6a, bonhava, makica?Cuvi havas

Qiulle da mono? Cu vi estas ri6a?

Versajo (Versailles) estas jjioksima de Parizo.

Postdamo estas proksima de Berlino. Cu Vladivos*

toko estas proksima de Parizo? Cu^ estas malprok-

sima de gi?

Kiom da dentoj oni ordinare havas? Cu mi mon*

tras £iujn, miajn fingrojn? (ati 6a mi montras al vi,

6iom da miaj fiugroj)? Ne, vi montras neniom da

fingroj. Cu vi havas iom da mono? Oni havas dek

Ungrojn ; kiom sur unu mano? Kiom da dentoj sur

U0U makzelo oni havas?

Kiom, lom^ neniomf, diom, tiom, multe da, mal-*

mute da, sufi^e da, iom da.... kiom da, pli multe da,

plej mulle da, nesuiide da. ' -

Cu vi havas multign librojn (ail multe* da libroj}?

Ne, mi havas nur kelkajn Itbrojn (ati kelke da libroj).

Kiel koloraj estas tiuj du libroj? Unu estas verda,

kaj la alia estas llava.

« Mi havas dek frankojn en mia monujo : lio e&tait

frazo.
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« Kxom da mono vi havus en via monujo? tio estas

demando.

a Mi havas dek frankojn » : tio estas re^panda.

Mi demandas vin pri via kiomo da mono; vi res^

pondas mi al pri via kiomo da mono.

La vorlo « skribmasino » komencigas per la lilero

$ kaj finigas per la litero o (^a komencig;o estas s

kaj gia fini^o estas o). Kio estas la komencig^o de la

' vorto « kurso de la vorto « Cemizo de la vorto

« fiiemio »? Iliaj fini^o?

skribi ion skribi al iu

paroli ion paroli al iu

din ion , diri al in

citi ion citi al in

respondi ion respond! al iu

demandi priio demaudi iun

ml- nti-

Ihando. j^roktine. prikiine. fiiito. Me. aknilirt.

Loko : kie? ci tie tie ie nenie kien? ci lien ktp

Persono : kiul ci tiu tiu iu neniu kiun? ci tiun —
Objekto r kio? 6i tio Uo io nenio kion? ci tion —
Speco : kia? di tia tia ia nenia kian? 6i tian —
PosedG : kies? ties ies neoies

Nombro : kiom tiom iom neniom
Tempo : kiam tiam iam neaiam

Ekserco.

La lernanio respondu skiibe la sekvantajn deman-

doju.

1. Kion vi tenas en ia mano? — 2. Cu vi tenas libron

en la mano? — a. Sur kion vi metas la libron? — 4. Cu
mi tenas ion en la mano? — 5. Kion mi prenas per la

mano? ~ 6. Kio falas? — 7. Kion vi portas al la fenesfro?
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— 8. Kien vi portas la segoD?— 9. Kien vi portas leteroa?

^ 10. Kion oni sendas per la posto ?— 11. Kionyi trans-

donas al S'^* Delmonto? 12* Al kiu vi transdonas la

libron? -~ 13. Kiel vi iros? — 14. Kien vi iras? — 15.

El Ailgusto kaj Arturo, kiu estas la pli rifta? la mal-

pli riCa? — 16. El S^'^J Augusto, Ailuro kaj Nikodemo,

kiu esLas la malplej rifia? la plej rica — 17. Cu S'<» Ni-

kolao estas rifia? — 18. Cu vi estas ri6a? — 19. Cu Ver-

sajo estas proksime de Parizol — 20. Cu Londono estas

proksima de Vladivosioko. — 21. Kiom da dentoj- vi

havas? — 2S. Cu vi montras 6iujn viajn fikigrojn? — !33.

Cu vi montras £iom da viaj fingroj? — 24. Kiom da fin-

groj vi montras? — 25. Cu vi havas iom da mono?— 26.

Kiom da fingroj oni havas sm una mano? — 27. Kiel

koloraj estas ti tiuj du segoj. — 28. Citu frazon. — 29.

Ciiu demandon. — 30. Citu respondon. — 31. Per kia

litero komencigas la vorto « tramvojo »?— 32. Per kiu

Utero komencigas citiulvorto?— 33. Per kia litero gi iini-

gas? 34. Per kiu litero gi finigast
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DUA PARTO

ELEMENTAJ LEGAJOJ KAJ INIERPAROLADO

KONSILOJ All Lk INSTBUANTOJ

En la sekvantaj lecionoj la novaj vortoj ne estas

loDge kompreuigaiaj per^ diversaj ekzemploj. La

instruanto do devas 6e diu nova esprimo, fan al la

leraanto tiajn demandojn, ke li diufoje responde uzu

la diritaa novaa esprimoo.

La instruanto neniam demandos la lernanton 6n

li komprenis, ^ar 6i tiu ne povas mem ju^i,5u li

seoerare aH erare komprenis. Anstataii tio, la ins-

truanto devas demand! la lernanton tiel,ke 6i tiu

montru klare kiel li komprenis la vorlon.

La Yoriojn neekzistaniajn en la nacia lingvo de

la lernanto, nekomprenigeblajn aii ne facile kom-*

prenigeblajn per la apudlekslo, la instruanto luj

klarigos per la nacia lingvo, ekz. bovo, cevalo,

veturi, vojagi, miozoto. Sed neniam li reuzos en la

frazoj nezamenliofaju vortojn. La traduko de tiaj

vortoj estas nur por forigi la necesecon de vera

magazeno da pentrajoj aii- ne devigi la instruanton

al ridinda mimiko.

Sed principe la lerniganto tradukos nur, kiam

estiis preskau neeble fari alie; la Iradukovorlo povas

ja signiii diversaju seucoju en la nacia lingvo, ekz*
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la frarica traduko de « skribi y» signifas ankaii

« verki »; kalkuli ankaii « fidi pri »; « hejlado »

iradukiia anglen povas signifi ankaii « brulajoj »,

la germana traduko de « plafono » ankaii signifas

c( kovrilo ». La malklareco povas esti ankoraii pli

grava kiam oni tradukasvode: lot, Teau, laid, laii,

les; cours, cour, courl. La traduko devos do esti

nur malofta malbonajo. Ordinare la vortoj tradu-

kotaj ja esias montrataj de steleto. Sed-nenio povas

estis absolula pri lio, 6ar ia popolo povas kompreni

ian vorton per sia propra lingvo, aiiaj ne.
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ELEMENTAJ LEGAJOJ KAJ INTERPAROLADO

LA TEMPO

Nun estas la 21^ horo (aii la 9* horo posttag-

mcze). Per kio mi scias la hoi on? iV r luia po^^hor-

lo^o (aii horlogeto). Sur la ciferplato ' de mia horlo-

^eto estas la horoj. Super la ciferplato, iras du

montriloj : graiida muiiUilo (au minuta nionhilo)

km monlras la minutojn, kaj malgranda montrilelo

(ati hora montrilo) kiu montras la horoj n. Sesdck

sckimdoj faras uiiu minutoii, kaj linu horo kou-

sistas el sesdek minutoj. La tagnokto enhavas

24 horojn; de la unua ^is la dekdiia esfas la mafono;

de la gis la 18' estas la posUaguiezo; post la

I8« ^is la 24« estas la vespero. La iago daiiras de ia

6* ^is la 18' (proksiiiiLime) ; dum tin tempo, eslas

hele; oui povas vidi (per la okuloj) la objeklojn car

la suno lumas. La suno supreniras oriente, kaj sube-

niras okcidenlc. La lujklo tlauras proksiimnue de la

18^ ^is la sekvanta niateno. Dum la noklo la suno*

jam ne lumigas al ni; sed oni vidas la palan hinon,

1. 6iam tradnki se necese.

3
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34 KURSO TUTMONDA

kaj la liolajn sfelojn* (planedojn, k. t. p). Dum la

nokio, estas malhele ea la dambroj; por vidi oni

brulifj^as lampon. Eslas gas-, petrol-, elektro-, aceti-*'

lenlaiupoj. Ludoviko cniiligas en la 23" iioro kaj

elHtis^as en la 6*. Li dormas dum 7 horoj. LikuSas
en lilo, kiu havas du blankajn liUukojn, kaj rugan

lilkovrilon. Post Ua elliligo i cn la laaleuoj li parigas

sian koi'Jpon per fre§a akvo. Akvo kun Bapo plibone

ptirigas la korpon. Nun estas 15 minutoj post la deka

(hum (post la konioncigo de la tago). Nun eslas

18 h. 35, 23 h. o5, k. t. p. En kioma horo ni liun

e-las! En kioma tago ni estas? En kiu tago. Kiu

tago? (labora auripoza). Oni ekbruligas petrollauipon

per aluineto kaj elektrolampon turnante butonon.

I'nu seniajno konsislas el sep tagoj; unu moiiato

enhavas 6\i 28, cu 29, cu 30, cu 31 lagojn. Dekdu

monatoj faras una jaron. Ni nun estas en la jaro

1904. Tri monaloj eslas kvaroiijaro; scs monaloj

estas duonjaron. Ci liu gazeto eliras 6iutage. Tiu

revuo eliros diusemajne, 6iuinonate, ^iuduonjare.

La revuo, kiuii nil legis, eslas ciukvaronjara. Ceut

jaroj faras unu jarcenton; mil jaroj estas unu jar-

milo.

Nun estas la 20^ horo. Ne, Siu joro, via horlogelo

irorapidas, estas nur 19 h. 50. Male, estas 20 h. Via

horlogelo malrapidas. Mia horlo^elo jam ne mon-

tras Ja gustan horon, gi jam ne funkciadas; nun

estas la 5^^ kaj gi montras la 4""". 61 do haltis ,

antau unu horo. Kiam horlo^o haltis, oni restre(3as

gin (ail pligusle gian risorLon).
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Ekzerco.

La lernanto respoudu la jjenaja demaDdojii

:

1. Kioinii hero nun estas? — 2. En kioraa huro vi venas

al la kurso por lerni lingvon Esperanto ? — 3. En kioma

horo vi foriras de gi ? — 4. El kiom da sekundoj konsistas

unu horo. — 5. Kiom da miniitoj estas en unu horo. —
6. Kiom da horoj enhavas unu tago? — 7. Cu estas hole

dum la tago? — 8. Cu estas hele aH malhele dum la

nokto?— 9. Kiam estas la mateno, la tagmezo^^la vespero,

la nokto? — 10. Dum la noklu, kiel oni povas vidi? —
11. Cu oni ekbiuligas petroll;ini])(>n tiirnantc butonon aii

kiel? — 12. Cu oni vidas ia hunon dum la nokto? — 13.

Kion oni tiam vidas? — 14. Kie subeniras la suno? —
15. Kie gi supreniras? 15. En kioma jaro ni nun estas?

Refari la demandojn.

1. Unu semajno konsistas cl sep tagoj. — 2. Unu monato

enhavas cu 28, 6u 29, Cu 30, 6u 31 tagojn. — 3. La jaron

oni dividas je 12 monatoj* — 4. Estas sesonjaro, kvaron-

jaro. — 5. Estas ne unu, sed du inontriloj super la cifer-

plato de mia horlogeto. — 6. Estas minuta kaj hora. —
7. Mi t'nlilip:as ordinare (preskati ciutage) en la 23*. —
8. Mi ellitigas en la6^, — 9. Mi dormas dum s(^p horoj. —
10. Unu semajno konsistas el tagoj. — 11. Ne; mia hor-

logeto trorapidas. — 12. Jes, la horlogeto de Ludo*

viko trorapidas.

LA TEMPO {daw'iyo).

Semajno enhavas sep tagojn, kiujn oni nomas :

lundo, mardo, merkredo, jaudo, vendredo, sabalo,

dimando. Dum la ses unuaj, oni laboras, ill estas
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laboraj tagoj ; en dimando, oni ripozas ati promenas,

estas ripoza tago.

La jaroij oui dividas je dekdu monaloj, kiuj estas

la jenaj : januaro, februaro, marto, aprilo, majo,

junio,julio, augusto, seplembro, okiobro, novembro,
|

deccmbro. i

La jaro enhavas kvar sezonojn aii jarpartojn ;
prin- l

tempo, somero, autuno kaj viniro. Post c\u jarkvaro,

la moiialo lebruaro havaa29 iagojn, jaroa kiu Uavas

tiel 366 tagojn, oni nomas « superjaro ».

La prjnlcmpo komencigas la 21^n de inarlo kaj

finigas la de junio. Dum la printempo la kam-

paro verdigas. La vetero estas ire §angigeraa. Jen*

oni vidas la suiioii sur bhia cielo, jen la cielo cslas

griza, kovrita de nuboj; kiam la nuboj estas ire

densaj (dikaj kaj nigraj) pluvas (falas akvo sur la

ieron}. En la prinlempo la temperaluro estas var-

meta ail freda; la termometro^montras maksimume
28 gradojnkaj minimumenupokaftdeksuperlanulo.

Dum la somero, kiu dauras de la 21'* de junio gis

la 21° de septembro, la vetero estas pli seka (pluvas

iiKilpli oCic); tiam la pluvo ofte venas kun fulmo-

tondro. La fuhno estas granda brilo (oklumo), kaj

la iondro estas bruego *. La. fulmon oni vidas per la

okuloj, kaj la Londroii oni aiidas per la oreloj. Co la

somero estas multe pli varme oi printempe; la ler-

mometro moniras iafoje e6 pli ol 33 gradojn super

1. PoF komprenigi jen... jen : da la ekvatoro estas Sitm varme; £e la

norda poluso estas neniam varme, sed Ciam malvarme. En Francujo '

(lando kio estas Pari/ol ost.is jrn varme, j«/iiuaIvarmo (eo somero ostas 1

varme, uu viiitru usias mulvui uic)

9. AA varmgradilo-
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la nulo. En la somero neniam frostig^as. Dum la

somero dni banas sin en la akvo de la riveroj kaj de

la naaro. Trouville (Truvilj kaj Ostcndo eslasla plej

famaj sablobordoj en la mondo; oni tie vidas muite

da di \ orsnaciaj j-jiiLaiumtoj.

Autuno komenci^as la21»" de septembro kaj fini-

gas la 21 *° de decembro. En la vetero estas unue

Bufice seka kaj ialoke Ireagrabla (nek t ro varma, nek

tro nevarma) ; sed la dua parte estas tre pluvema

(ofle pluvas).

Viulro dauras de la de decembro §is la 21*

de marto. £n vintro ofle pluvas (iaj neg^as. La ne|^o

kovras la teron kiel blanka fapilo. Tiam frostas^

ofte; oni portadas dikaja vestojn per sin sirmi kon-

traii la malvarmo. Oni ne eliras kun bastono, sed

kun pluvSirmilo. En la nordaj landoj, kiam la riveroj

glacii^as, oni glitas sur ili perglitiloj, sur la glacio.

Dum la somero, iafoje, falas glaciig^niaj akveroj

;

oni liani diras ke hnjlas.

Dum junio, la noktigo (tuj post la sunkuSigo)

dadras preskaii ^is la tagigo (heleco antaii la sun-

levigo) ; estas sencesa (Idu ne havas ceson) krepusko

(intertagnokto).

Kiun jarparton vi pliamas? Kial?

LA FAMILIO^

Cezaro naskigis enla jarp 101'' anlaii Jesuo-Kristo

(aii la Kristana iempokalkulo) kaj mortis en la jaro

1. Sub la nulo h'''*' hi :'!-vo* rrhiLMiu'-i-^. fiam frostas.

2. Iqu la lerushulou ci iiuu lecioiiou uaduki uacieu.
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44* ant. J. K. Mahomedo naskigfis en la jaro 571*

post J. K. kaj mortis en la jaro 631* p. J. K. Georgo

Vasingtun luiskigi^j eu ]a jaro 1 732* kaj mortis

la jaro i 799«. Georgo Vasington do vivis dum 67

jaroj, aii mortis (estanle) 67-jara. Naskig^i kaj morti

estas naturaj, sekve kouipreneblaj vivelmontroj,

Tamen, mulie da homoj rii'uzasilin konsideri nature

kaj filozofie.

Siiijoro Jakobo kaj Siajorino RMlielo Majer (au

Gesinjoroj Majer) estas ^eedzoj ; So J. estas la edzo

de S'"'*. R. kaj S'"" estas la edzino. Hi edz^'/is an fan

30 jaroj (ili do vivas kune de 3U jaroj). Gesinjoro

Majer havas 4 infanojn : du filojn : PatUokaj Emilo;

du lih//ujii : Mario kaj Alfonsino. S° Majer estas la

patro de siaj infanoj, kaj S'"". Majer la patrino.

Patilo estas la frato de Emilo, Mario kaj Alfonsino.

La liliaoj estas la iValinuj de la IVatoj. Patro kaj

patrino estas gepatroj, frato kaj fratino estas gefra-

toj. Filo de filo estas nepo. Filo de frato eslas

nevo. Frato de patro au patrino estas onklo. Patro

de patro estas avo. Avo de patro estas praavo. Filo

de nepo estas pranepo. Filo de nevo estas pranevo.

La infanoj de du fratoj estas kuzoj. La edzino de

frato estas bofratino. La patro de edzino estas bo-

patco. La edzo de filino estas bofilo. Viro, kics

edzino mortis, estas vidvo. La infanoj de vidvino

kiu reedzini^as, estas duoninfanoj de la nova edzo.

Duonlilo, duonlilino, duuniVato, duonpaUiuo.
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Ekzerco.

Repoodu la sekvantojn deiiiandoja.

l.finkiomajaro naski&is Cezaro?— 2. En kionaa jaro li

mortis? — .'L Kidin d.t j uoj vivis (ieoi'go Vasiiii^loii?

—

4. Iviouijaia iiiuitis Vn^iiiL'tnn ? — 5. Kio estas gi.'cdzoj?—
6. Antati kiom da tempo geedzi^iis (iesinjoroj Majei V

—
7. Kiom da infanoj ili Iiavas? — 8. ICiujn numujn havas la

du fiioj, la du (ilinoj? — 9. Cu Mario kaj Alfonsino estas

la fratoj aii la fratii^oj de Paiilo kaj Emilo? — 10. Kiu

estas la patro de Paiilo? — 11. Kiu estas gefratoj? —
12. Kio estas onklo? — 13. Kio estas avino, praavino,

pranepino? — 14. Kio estas lil i de nevo. — Kio estas

ku/.uj? — 16. Kio estas boliliuo? — 17. Kio estas linpa-

trino? — 18. Kio estas viriiio au Siujoriuo) kies edzo

mortis? — 19. Kio estas duonUio?

LA SENTOJ KAJ LA HOMAJ BEZONOJ

Oni audas per la orcioj, vidas per la okuloj, flnras

per la naze, gusttimas per la lango kaj la palato,

kfij j)(tlpas per la flngroj. Per kio oni atidas,

vidas, k. c.

La aiido, la vido, la tlaro, la gustumo kaj la

palpo estas la ivviii scntoj de la hoiuo. Kiqm da

sentoj havas la hunio?

Oni parolas per la buso.

Oni sjjiradas per la f)u/inoj, kiu jsidas en labrusto.

Tra nia tuta korpo, iras ruga sango, i'orpelita de la

koro. La koro, kiel la pulmoj, sidas en la brusto,

Oui maitjas kaj IrijiLas per la bu.so. Qui mangas

ciujn manjjajojn^ kaj trinkas dlujn irinkajojn, Oni
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manias viandan de bestoj ; fisojn ; legomojn (ter-

pomojn fazeolojii, karotoju, salalojn, .skorzone-

rojo); fruktojn (bananojn, ananasojn, pomojn, pi-

rojn, nuk^ ill, kastanojn, persikojn, 6emojn,

abiikolojii, iigojn, vinberojn, fragojn, k. c.}. Urn

trinkas ^kvon*, vinon, bieron, pomvinon (ali

ciclron), kafon, leon, lakton* kaj alkohdlajn Irink-

ajojn.

En la buso oni madas la man^ajojn per la dentoj.

' Poslo, la inacitaj man^ajoj ii-as al la slomako *,

Kiam oni nialbone digestas au ne digeslas, oni

estas maisana. La plej sanutilaj maugajoj estas la

IVukloj. Mi trc aina.s pirojn, sed ne Ire pomojn car

tiuj difekias la deniojn. Cu vi amas la figojn?

la kastanojn? la abrikolojn? Kion vi pli amas la

pomojn au la ananasojn? Cu vi mangas legomojn,

fruktojn? Cu vi irinkas akvon, lakton, leoh, kafon?

Verdaj vinberoj ne eslas maiuraj
;

rn£;aj vinberoj,

flavaj banauoj estas maturaj. Cu vi amas nematurajn

fruktojn?

La iiiaiii^ajojn oni prenas el i-omla telero,

kiu estas sur la tablo, kaj oni porias ilia al

sia bti§6*, perkulero* (porla supo) kaj forko*. La

hiukajojn oni Iriiikas el glaso* (por la akvo, vino,

k. c), kaj el taso (por la kafo, teo, k. c), Kiam
ml trinkas teon,* mi metas cn mian tason du pe-

cojii da ^^ulv(^^o. Oni cerfigas, ke tiuj, Iduj vere

satas teon kaj kafon, neniam enmetas sukerbn en

sian tason; tiamaniere ill bone gin gustuntias. Cu vi

1. Traiaku nacien aiajn vortojn ne tojkompreneblajiL
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areas trinki nesukeritan teon. Ne, car nesukerila ieo

eslas inaldol^a.

Kafon oni kuliurigas en. Brazilujo kaj en aiiaj

landoj. Kiam la kafo eslas malura, oni ^in rikoUas

(oiii deprcnas gin de la kafarboj). La piroj kreskas

sur la pirarboj. Kie kreskas la pomoj, la vinberoj,

la baiiaiioj, k. ('.?Laarl)oj poiias vci Jajn foliojn kaj

blankajn (ordinare) florojn ; de tiuj lloroj venas la

fruktoj. £u vi areas la florojn? En reia ^ardeno eslas

multe da fmktarboj kaj tloroj : miozoloj \ violoj,

rozoj, siringoj, liiioj^ krizantemoj, papavoj, cejanoj.

Ekzerco.

La lernanto respondu la jenajn demandojn.

1. Per kio oni aMasI — 2. Per kio oni vidas? — 3. Cu

oni vidas per la nazo ail per la oreioj.? ^ 4. Per kio oni

llarast — 5. Per kio oni gustumas? — 6. Per kio oni

pal pas? — 7. Kiuj estas la kyin sentoj homaj? — 8 Kiom
da sentoj havas la homo? — 0. Per kio oni parolas? —
10. Per kio oni spiras? — 11. Kie sidas la piilinoj? — 12.

Kio Irakuras nian kui pnn? — 13. Kioii ioi pelus la i^uro?

— 14. Kion oni faras jm i 1 i huso? — 1;'). Per kio oni

manlras kaj trinkas? — 10. Cu oni mangas .trinkajojn

kaj trinkas mangajojn? — 17. Kion oni mapgas?

18. Kion oni trinkas? 19. Nomu kelkajn mangajojn?
— 20. Nomu kelkajn trinkajojn. — 21. Cu vi trinkas

alkohnlajojn?— 22. Nomu kelkajn legomojn? — 23. Nomu
kelkaju IVuktojn? — 2't. Cu vi trinkas kafon? — 25. Kion

oni macas per la (h'nloj? — 2i>. Kion iras poste la man-

gajoj ? ~ 27. Cu oui ebUs malsanakiam oni bone digeslas?

1. Traduku aaciea se aecesa.
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— 28. Kio malsanigas la homojn, lau la vegelarisfoj? —
29. Lu la vianrlo de mortinlaj bestoj estas saautila? —
30. Kio estas alkoholo? — 31. Kiuj estas la plej sanutila]

mangajoj? — 32. Gu vi amas la pirojn? — 33. fiu vi pli

amas la pomojn? — 34. El kio oni prenas la manga]oja
kiam oni mangas? — 35. Kion oni alportas alsiabuSo?

—

36. Al kio onf alportas la manizaiojn? — 37. Per kio oni

porlas la mangajojn al sia Iniso.— 38. Per kio oni alpKi Uis

al sia huso la supon ? —- 30. Ill kio oni triiikas akvoii? —
41). kio OQi Uinkas toon. H. Cu nesukerita kafo estas

dolca? — 4'2. Kit' oqi kulturiuMs la kafon? — 43. Kion oni

faras kiam la kafo estas inatura? — 44. Cn la kafarbaj

portas la kafon ?— 45. Sur kio kreskas la piroj ? — 46. Kie

kreskas la pomoj, la vinberoj, la banaaoj? — 47. Kiel

koloraj estas la floroj portataj de la arboj ? — 48. Noma
kelkajn floroj n. — 49. Kiun vi plej amas?

KONJUGACIO

Tempo irEstanta » : c as

Ilodiau, 26 de oktobro 1904 : mi marsas; mi
skribas;mi parolas; mi prenas la iibron; mi lernas

la lingvon Esperanto; mi sidi^as sur la segon

Tempo « Estinta » : « is ».

. Hierati, ^o''" de oktobro 1904 : mi mar^is; mi
skribis; mi parolis; mi prenis la libron; mi lernis la

lingvQn Esperanto; mi sidigis bur la segon.

Tempo <« Estonta » : < os ».

Morgaily 27»> de oktobro 1904 : mi mar§os; mi
skribos; mi parolos; mi pronos la libron; mi lernos

la lingvon Esperanto ; mi bidigos sur la se^on.
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«

KondiSa Modo.

Se li venus, mi estus kontenta, Se mi poyus, mi

mangus. Se mi havns multe da mono, mi estus ri€a,

sed mi ne liavas niulle da lio. Se iiii estus laboriula,

mi estus pli rida. Se vi estus lerniuta, vi estus pli

instruita. Semi estus rica, mi havus multe da amikoj.

Ekzerco.

La lernanto respondu la jenajn demandojn.

1. Cu vi laborus, se vi estus rica? — 2. Cu vi promeaus
se pluvus? — 3. Cu vi parolus la lingvon Esperanto, se

vi ne estus gin lerointa?— 4. Se vi havus nur sepdek cen-

timojn, 6u vi estus rida?— 5. Cu vi povus tuSi la plafonon,

se vi supreninis sur la segon? —- 6. Cu vi volus lerni la

rusan lingvon?

LA OOMO

Mi lepras 105, stralo Liceo, en llavro. Kie vi loi^as?

Havro estas urbo; gi enhavas 130 000 logantojn. Mi

lo^as en 6ambrara domo; oni eniras unue en la ves-
A

tihloii. (lainbraro konsistas ordinare el kuir(\j(^, kie

oni kuiras lamangajojn; mangocambro (au niangejo),

kie oni mangas; salono (ad parolejo), kie oni interpa^

rolas; dormejoj (aii dormocaiubroj), kie oiii dormas

dumlanokto; tualetejo, kie oni purigassian viza^on.

La harojn oni kombas per kombiio. En mia domo
estas, krum la teretago, kelkaj eta^oj, al kiuj oni
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supreniras per stuparo. La dormejoj estas sub la

tegmento, kien oni surpreniras per sluparo*.

LA MINERALOJ KAJ MATERIOJ

Ci tiu tablo esias farita el ligno. De la arboj ni

prenas la lignon. Ci tiu ^losilo estas el fero. Mia

horlogeto eslas I'arila el stalo, fero, argenlo, oro. De

Havro gis Parizo estas longa vojo, sur kiu oni pie-

diras, veluras, rajdas, k. t. p. Sed poriri pli rapide,

oni uzas la fervojon, sur kiu iras vagoiioj kun loko-

motivoj (vagonaroj). Mia horlogeto eslas eialuminio.

Subst. : ierfandajo, kupro, zinko, fero, nikelo, porcelano.

Adjekt.: ferfandaja, kupra, ziuka, fera, nikela, pbrcelana.

Feron, arg;enton, nikelon, kupron oni eltiras el

fosejoj (a(i minejoj).

Mia jakelo estas farita el iano. Cemizo estas farila

el tolo aii kotono. La tolon ni faras el lino au el

kanabo. Kolonon ni ricevas el kotonarbo, kiu kres-

kas en Ameriko, Epfiplujo kaj Hindujo. Silkfara

ratipo donas al ni la siikon, el kiu oni faras belajn

veslojn. Veluro. El lolo oni faras diversajn tolajujn :

bustukon, naztukon, tablotukon, cemizon, k. t. p.

£1 kotono oni faras diversajn kotonajojn : demizojn,

naztukojii, k. i. p.

Ci tiu libro estas farita el papero, kaj la kovrilo der

6i tiu libro (atl ^a kovrilo) estas farita el kartono.

Rigardante trans la fenesiron, oni vidas tra la
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vitro; vilio eslas malerialo travitiebia. Cu ligno

estas travidebla?

VOJiRO AL PARIZO

Invito : S° Kavaliro. Bonan lac^^on, S*^ Delmonlo,

kiel vi farlas?— S'' Delmonto. Bone, dankoii, kaj vi?

Kia estas la .kai&zo de via vizito? — S<> K. Mi venas

iiilormi vin ke mi liavos iiiian someraii libertempon

de morgau malene, kiel vi. Cu do, kiel vi promesis

al mi, vi konsentus kuniri kun mi por viziti Parizont

— S° D. Tre ccrte', luia aiiiiUo, kun grauila ple-

zuro.^ S"" K. Car do vi konsenias, ni foriros morgaii

matene, je 6 h. 10 per la rapida vagonaro. La vago-

niradu dauros nur 3 horojn 1/2. — S° D. Bone. Cu
vi do bonyole venos al ni je la 6» h.? — S<> K« Jes,

plezure.

Foriro : S"* K. Bonan tagon. — S° D. Mi pensas ke

vi venis iom frue, estas apenail 5 fa. 45 (43 minutoj

post la kvkia). — S** K. Kontraiie; ni bezonas rapidi

per esli preta alingi gustatempe la vagonaron; mia

valizo estas ankorati ne lute plena, sed mia vesto-

keslu estas tule preligila. — S*' K. (^u vi do prelcr-

pasigis la horou? — S° D. Ne, Car mi preskau

neniom dormis dum la tuta nokto; sekve mi estas

Ire laca. — S*^ D (post moniento). Nun, eio eslas

preta, la veturilo atendas uin; mi alvokos la ser-

viston, ke 11 transportu mian keston surla veturilon.

I. Pliforta ol « jes
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Ci liu kesto ja multe pezas, almenaii 80 milgra-

inojn.

J'Jn la ^tacidomo : S° K. Dum vi ens]vril>i^os viajn

pakajojn^ mi acelos la biletoja. — D. Bone. —
S*' K. Kie do estas trovebia la bileivendejo? Ha! jen

gi estas. — Al la ofici^;lo. iJonu al mi, mi pelas,

du biletojn duaklasajn al Parizo, iro kaj reveno;

kiom ili kostas? — La oiicisto, fr. 56, 40. — K.

Jen estas!

al D. Ual vi jam enskribigis viajn paka-.

lojn. — D. Jes, ne eslis longe, ne? — K.

Carte ne, mi pensis ke eslos pli loiigc — S** D. Mi

rimarkas ke ni alvenis suOde frue, la lokomotivo ne

estas ankoraii jungita kim la vagonaro. — S"^ K.

Jes, sed ni tuj supreniru en kupeon, por trovi

bonajn angulojn, 6ar estas multe da personoj sur la

euvelurejo.

La alveno : Ni preligu ; ni alvenas, mi jam vidas

la defajn monumentojn de la ^efurbo : la Ejfeltiiron,

la Radegon (ati gran* Ian lladon), la Triiuiiiarkon,

la Panteonon kaj la monleton de Mootmarire (Mon-

martr). Nun, ni eniras en la tunelon.

En la slacidomo : Kia popolamaso! rapidu

elpreni viajn pakajojn, kaj mi tuj elektos fiakron,

por iri al la hotelo.

Ce la hotelo : S<» K. Cu vi parolas Esperante? —
Jes, Sinjoro, kion vi deziras. — Ou vi havas du
fiambrojn? — Sufide grandajn kaj aerhavajn? — La

oficisto de 1" hotelo. Jes Sinjoro, se vi bonvole venas

kun mi, mi vidigos ilin al vi. Ni supreniru per levi-
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gilo. du 6i liuj 6ambioj placas al vi? — S° D. Ne,

ili ne estas suiice helaj. Ni volas aiiajn. — La ofi-

cisto. Ni iru do sur la supran eta^on, mi havas kion

vi deziias. — S° K. Bone, ni luas ilin. — S° B. l^or

kiom vi luigas ilin?— Ciun po kvin frankoj por unu
lago. — S* B. Konsentite.

La posltagmezo: K. Se vi konsentas, ni nun iros

promeni en Parizo. — S*^ D. Tre volonte sed 6ar vi

jam konas Parizon, veninte kelkfoje ^in viziti, mi

petas vin gvidi min. — S* K. Mi tre plezure kon-

sentas esti via gvjdonto en la granda urbo.

Sur la strato : Jen estas la strato Auber; en 6i tiu

kvartalo * oni vidas multc da anglaj butikoj ; de laj-

loroj, kiuj vendas vestojn latimezurajn (kaj ne

anlartfarilajn kiel en la grandaj magazenoj); de su-

vendejoj; socieloj marsipaj, kiuj liveras^ ekzemple,

biletojn por iri de Havro ati Cerburgo marSipe g^is

Nov Jorko, k. L p. Jen estas? la pkico de TOpero,

antaii la slratego de TOpero, kaj cc la du ilankoj

orientaj, kaj okcidentaj la famaj bulvardoj. Jen estas

skribmasinvcndejoj; luksajvendejoj, grnndaj ban-

koj» k. t. p. Sur la bulvardoj promenas muite da

personoj, kaj iras multe da movveturiloj (aiitomo-

biloj), fiakroj, oinnibusoj, luksaj veturiloj k. t. p.

Delmonto. Cu ni haitos en ci tiu kafejo? car

ne nur, pro tiu varmega vetero, mi tre soifas, sed

mi ankorau deziras (volas) sendi iluslrilajn poslkai t-

ojn al miaedzino kaj al kelkaj amikoj? — S"* Kava-

Uro. Kiel vi deziras. Mi ja scias ke la postkarloj

I. Urboparto.
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farii^is de kelknj jaioj kiitimo iom leda fniala^rabla)

iai'ojc, kvaiikiuii kelkafoje tre agrahla. — S- D. Mi

ankati opiuias kc lio i^as liranajo Irudata al malfe-

lica vojiranlo, kiu kica post plena marsla^o, ne

povas lipuzi, setl devas skribi, j^kribi rec, kaj ciam

skribi. — K. Ni nun povas iri al la bordoj de la

Scjno, rivero kiu Lrairas Parizon; ciikaii ki Pont des

Arts*(Pontod('rAiioj),ce kies (inigo estas la Franca

Akademiaro, oni ^uas pentrindan vidajon. — S*^ D.

Nun eslas hi 18' h.; cu ni iras vespermangi. —
S*" K. Mi ue rii'uzas (malkonsenlas) car mi Ire inal-

satas (bezonas mani^i), sajnas al mike dedu ia^^oj

mi nc iiiangis. — S° D. ivaj nii estas an lead Ire laca^

miaj kruroj baldau rifuzos min poriadi pli ionge; mi

ja esta» sendonta post la vespermaD^o, malbenin-

dajn pobLkartoja ilubLrilajn?

PLENA GRAIYIATIKO DE LA
LINGVO INTERNAGIA

A. Abc'o.

Aa, Bb, Cc, Ce. Dd, Ee, Ff, Gg, 6ft, Hh, ftt, li,

JJ, jj, l\k, LI, Mm, iNn, Oo, Pp, Ri, bs, Ss, Tl, Uu,

Vv, Zz.

RiMARKo. Presejoj, kiuj ue posedas (havas) la lile-

roju c, ij;.li,j,s.,u, povas austatau ill uzi ch, gh, lih,

jb, sb, u.

1. JBIparola « Ar »•

4
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B. Regalop.

i. — AriikoLu ncLliliiia uc ekzistas; ekzislas iiur ar-

. tikolo difinita (la)^ egala por £iuj seksoj, kazoj kaj

nombroj. Ekz- : la. patro, la patrino, la se^o.

UiMAiiKO. La ir/atlo cle la artikolo estas tia sama,

kiel en la aliaj liogvoj. La personoj, por'kiuj la

uzado (He la artikolo prezentas malfacilajou^ povas

en la uuua terapo tute gin ne uzi.

^. — La suhstantivoj havas la finigon o, ekz :

patrf;, vorto, vaeonM, ra[)idskribo. Por la for-

mado de la multeiioml)ro oni aldonas la liuigop

/, ekz. : du pomq/, du frato/ ; kazoj ekzistasnur du :

noniiiialiN () kaj akuzalivo; la lasta eslas ricevata ei

la uomiaalivp per la aldono de la finigo n (ekz. :

patro^}, palrinojn). La celeraj kazoj estas espri-

nialaj per hcipo dc prepozicloj (la geniiivu per de^ la

dalivo per al^ la ablaiivo per per aH aliaj prepozicioj

laii la senco).

3. — La adjckiivo liyi^as per a (patra, pairina,

bela, rn^a). Kazoj kaj nombroj kiel 6e la sv|bslan-

livo. La koinparativo estas farata perJa vorto p/i, la

superlalivo per plej; ce la koinpaialivo oni uzas la

prepozieion « ol ».

4. — La numeraloj fundamentaj (ne estas dekli-

naciataj) eslas ; umi, du, tri, kva)\ kvin, sesy scp^ ok^

naU, dek, cent^ mil. La dekoj kaj centoj estas for-

mataj per simpla kunIi*,^o de la nuineialoj. Por la

1. Estas koasiliiulc elckli iajn radikvoriojii .e g i^^i la lernaQtojn almeti
alili £inn reirtilMit. Cur la ciujn radikojo oni no (^iam povas same dokli*

nacii, taO^as saugi ilia lail bczoue.
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sioiiado de nuiiicraloj oidaj oni alrlonas la fini^on

de la adjektivo (la unua, dua); por la aiulloblaj la

sufikson obi (duobla, dekoblo), por la nombronaj on

(dutriio)^ por la koleklaj op [duope)^ por la dis-

dividaj, la vorton po (po unu). Krom tio povas

esti uzataj numeraloj substantivaj kaj adverbaj

(cento, 1*^ uuue).

5. — Pronomoj personaj : mi vi, /i, it, §i (pri

objekto aii besto) «, ni, vi. Hi. oni (li lavas sin, di

lavas kaj ili lavas siu mem); ia pronomoj posedaj

eslas formataj per la aldono de la fini|[o adjek-

liva (mia). La dckliiiacio cslas kicl co la subslan-

tivoj k, c.

6. — La verbo ne estas dan^ata laii personoj nek

nombruj. l^)riiioj de la verbo : la tempo eslanta

akceptas la lioigOQ as (parola^); la tempo estinta is

(paroh's); la tempo estonia os (parolo^); la modo
ordmui, u (parolu); la modo kondica us i^i>arolus);

la modo sendifina i (paroli). ParticipoJ (kun scnco

substantiva, adjekiiva kaj adverba) : aga estanta ant,

aga cstinla inf; a^a eslouta ont; pasiva estanta a/;

pasiva estinta il
; pasiva estonia oL CiuJ formoj de

la pasivo estas formataj per hclpo de responda

formo de la verbo esti kaj la i)articipo pasiva de ia

bezonata verbo; la prepozicio 6e la pasivo estas de.

Ekz. Tio esiis rakontita de mi.

7. — La adverboj fini^as per e (palre, rapide);

gradoj de komparado kiel ce la adjeklivoj.

8. — Ciuj prepozicioj postnlas la nominnlivon;

ekz. : Iri al Parizo. Li promeuas kun sia kuzijau*

Digitized by Google



52 KURSO TUTMONDA

9. — Ciu vorto eslas legala, kiel eslas skribita.

10.—La akceatoesias 6iainsurla antadlasta siiabo.

11.— Vortoj kunmetilaj estas formataj per simpla

kunigo dc la vorloj (la cel'a vorlo slaras eu la tiuo)

ekz. : vaporsipo, rapidskribo, I'ervojo) ; la gramalikaj

fini^oj estas rigardalcij ankaO kiel m^emstaraj vortoj.

12. — Ce alia oea vorlo la vorto ne estas forlasata,

13. — For montri'direktoQ, la vortoj ricevas la

fini^on de la akuzalivo (Mi jctas la libron sur la

tablon).

14. — Ciu prepozicio havas difinitan kaj kons-

tontan signifon; sed se ni devas uzi ian prepozicion

kaj la rekta senco ne mooIras al ui, kiaa nome pre-

pozicion ni devas preni, tiam ni uzas la prepozicion

je, kiu memstaran signifon ne havas (kovrigi tabloa

je tapiso). Anstatati la prepozicio je oni povas ankaii

uzi la akuzativon sen prepozicio.

13. — La tiel nomaLaj vortoj fremdajy t. e. liuj,

kiujn la plimulio de la lingvo prenis el unu fonto,

estas uzataj en la lingvo Esperanto sen i^an^o, rice-

vanle la ortografion de ci tiu lingvo; sed ce divcrsaj

vortoj de unu radiko estas pli bone uzi senlange

nur la vorton fundamentan kaj la ceterajn formi el

ti tiu lasta laii la reguloj de la lingvo Esperanto.

Ekz. telegrafa, fonografa, teologia kaj ne : telegra*

flka, lonografika, teologika.

16. — La fina vokalo de la substantivo kaj de la

artikoio povas esti forlasata kaj anstataiiigata de

aposLrofo. Ekz. : Al la inond'eterne miliUmta.

KlUrita el la Krestomatio de D"^ Zambnho^,
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Frefiksoj kaj sufiksoj.

La supraj nomoj uionU cLs voi tclojii kiujii oni aldo-

nas, 6e la komencigo ail finite de radikvorioj (noiii\

patr\ frat', estas radikvortoj). Hi eslas tre ulilaj,

car ili ebiigas uzi uekaikuicblan uombron da vorloj^

ne §ar^ante la memoron.

Mai raontrns la reklan konlrafiajon de la ideo.

Ekz, : Bona, malbona^ alta, maialla, juna, maljuna,

bela, roalbela, gaja, tnalgaja, estimi, maleslimi.

/// rnontras la vii iniin sekson. Kkz. : i*alro, polrino,

frato, fratino, onklo, onklino, Aleksandro, Aleksan-

drino, herooy heroino, fievalo, 6evalino, k. t. p.

// monlras la iiisLrumeuton por la donita farado.

£kz. : tran6i la viandon per trancilo; kombi siajn

harojn per kombilo; haki ligiion per hakilo; fal£i

heibon per faieiio; kudri per kudrilo, k. t. p.

Ad rnontras daiiron en la ago. Ekz. : Tiu homo
farasbelan paroladon; rigardadi penird)on;bataladi\

rigardadi, skribadi, iradi (balaii, rigardi, skribi kaj

iri longatempe).

A] rnontras ion posedanlan la donitan econ aii ion

farilan ek (ideo konkreta). Ekz. : Malmola, malmo-

la}o, sukero, sukerajo, (kio konsistas el sukero),

rruklajo, inalagrahlajo (afero malagrabla), alkoho-

lajo (kio konsistas el aikoholo), k. t. p.

An rnontras la membron, la lo^anton, la partia-

non: ekz. : griipo, grupano; societo, socieiano;

samideanO) Parizano, Berlinano, Londonano, Madri*

danO) Kristano, Luterano, Kalvinano.
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Ar monlras la kolekloii, la grupon de la objektoj

esprimitaj de la ra(!ikvorto. Ekz. : Vorto, voi^laro,

(vortaro internacia-angla, vortaro franc-an^la). Va-

gono, vagoDaro, Domo, nomaro, adreso, adrcsaro,

homo, homaro.

9o moiiiras la parencecon reziillaiitan de Tcdzi^o.

Ekz. : Bopatro, ipairo deedzo au edziuoj^bopatriuo,

bofratino.

Cj estas karesa malgrandigo, kiun oni uzas en la

familio; oni metas gin post la ^5 uQuaj liieroj de la

nomoj viraj. Ekz. : Arfijo anstatail Arturo, Paucjo

anst. Paulo, Pacjo aubL. PaLro.

Nj sama uzo, sed por la virinaj nomoj. Ekz. :

Johanjo anstataii Johanino, Josenjo ausiaiaii Jose-

fino, Marnjo austatau Mario.

Dia montras la dividon^ Jeton ciullanken. Ekz. :

Semi, dissemi, Jetilibron, disjesti paperpecojii, kuii,

dibkuii i^kuri 6iu aldivcrsaj llankoj).

Bbi kio povas esli farata. Ekz. : Kredi, kredcbla

(kiopovaseslikredata), legi, legebla, mallegcbla.

moiiLras la econ absUaktnn, la staton de liu,

kiU) ail de tio, kio estas, bela, beleco (stato de tiu,

kiu estas bela), nialbeleco, juna, juncco (slalo de

tiu, kiu cslas juna), amiko, aiuikeco, viro, vireco,

granda, grandeco, bona, boneco, malrica, malri-

ceco, k. I. p.

1st monlras la homon, kiu sin okupas per, la pro-

fesion, aCi la metion : Ekz. : MaSinskribisto, rapid-

skribiblo (au steiioj^rariislo), lavistino, kudiislino,

mefianikisto, veturisto, parolisto, botisto, kurac-
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isto. komercisio, induslriislo, marislo, instruisto.

Edz montras la aliseksan kunulon. Ekz. : Lavis-

tino, iKvistinedzo, doktoro, dokloredzino, for^isto,

for^isledzinO'.

Eg^ pligrandigilo, kiu plifortigas la ideon. Ekz. :

Kiam C. estas varme, kiam estas 4()'» C,

estas varmege. Amazono, en iiraziiujo, ue eslas

rivero, sed riverego. Mod to alia je mil melroj,

eslas alta monlo, jilla jc sesinil nielroj, i. las

aliega; pluvo, pluvego; pati, paicgi; bastono, baslo-

D6g0.

Ej moiiLras la lokon por. Kkz. : Oni veiulas vn ia

vendejo, kuiras en la kuircjo, donnas en la dor-

mejo; pregejo, ludejo, lernejo, fievalejo, laklejo,

bovinejo, oiiceju, laboicjo, ubscrvejo.

Ek montras agon, kiu komeacigas, au kiu estas

momenta. Ekz. : Kanti, ekkanti (komenci kanti),

ekkrii, ekvidi, ekdormi. ekjiaroli.

Em montras la inklinon al, la kutimon de. Ekz. :

Kredi, kredema, tromangemo, vengi, vengema,

koleri, ivolereina.

Er rekondukas al la elemento^ al la unuajo parla

Ekz. : Mono; monoro (da o fr., 10 fr. k. t. p.), sablo,

sablero, fajro, fajrero

Eslr signifas la personon superan kiu ordonas.

Ekz. : He^no, regneslro: sipo, sipestro; laboro, labo-

restro; lei nejo, lernejeslro.

Et malgrandigas la ideon esprimatan de la ra-

dikvorlo. Ekz. : Oainbro, cambrcto (uial^ianda

^mbro), knabo, knabeto; muro, mureto; monto.
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monteto; dormi, donueli; lidi, rideti; kanti, kanteti;

infano, infanetoi

Ge kuiii^as la du seksiilojn. I'^kz : ^epairoj (la

patro kaj la palrino), geiratoj, gekuzoj, geamikoj,

geonkloj, geraaslroj, geedzoj, gesinjoroj.

Id signifas in fanon de, poslculon de.,. Ekz. : Bovo,

bovido, koko, kokido, ieono, leonido, Izraeiidoj,

kokido|\ 6eva1ido.

Ig siguiias jari lia. Ekz. : Pura, purigi (fari puia);

scii, sciigi; bruii, bri^ligi; ekbruligi; devi, deyigi;

morli, mortigi; fian^i, fiancigi; venigi; pli*>randigi,

piiiiialgrandigi, malpliij^raiHligi ; for (malproksijne),

I'origi; sen, senigi; kovri, kovrigi (mi kovrigas la

lablon je laj)iso. kaj nun la tapi^o kovras la tal)lon)

;

li koleras car Qii koliMMgis lin, kiisigi; logigi; liu

. homo sidas, car misidigislin. La vizagodela infano

estas pura, car la palriuo purigis gin.

I§ alveni en lian sLaion. Ekz. : Maljuna, malju-

nigi (alveni en staton maljunan), flanCo, fiancigi,

edzigi, edziaigi (por iiaulino;, hidigi, lurnigi, Qui-

digi.

Ind signifas, kiu aii kio meritas esti. Ekz. :

Kredi, kredinda; laiidi, laudinda; memori, memo-
«

rinda; bedaCirinda, honorinda.

Ing monlras objekton,en kiw alia objekto estas

lokila parte iiur pur luiu objeklo). P]kz. : Oiavo, gla-

vingo, kandelo, kandelingo, plumo, plumingo, fingrOi

fingringo, cigariugo, cigaredingo.

Mosio generala Liloio de gentileco, bonmaniero.

Ekz. : Lia Reg^a Mosto Yiktoro Emanuelo^ Via Princa,

1. Por pluaj klarigoj, vidu la baldaa elirootan « Vortaro Tutinotida ».
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Duka, Grafa, Barona^ Generala, Episkopa Mo§io.

Via Diikina Mosh^. Mn Mosto. Via Prezidnnla Moslo.

Jie sigoifas relurne, denove. Ekz. : Veni, reveni;

iri, reiri (aii iri denove), revivig^i.

Uj inoiilias la keston, vazon, skatolon, kuvoii,

k. t. p., kiu plene enhavas, kaj ankaii la landojn.

Ekz. : Ci^aro, cigarujo, mono,«monujo, sukero,

sukerujo, supujo, teujo, kafujo; Francujo, au Fran-

clando, Svisujo, ati Svislando, Germanujo, Granda

Brilujo, Skotujo, kaj An<>'liijo, Ainiijo, Japaniijo,

Turkujo, liulgariijo, Italujo, liispauujo. (irekujo,

Bohemujo, Moravujo, Polujo, Hungarujo, Hiudujo.

C'l monfras la eslajon karakf-erizatan dc. Ekz. :

Juna, juaulo (persono juna); maljunulo (persono

maljuna); malri6alo, ridulo
;

tima, timulo; ava-

rulo, bonulo, belulo, iiigruio, llavulo, bloadulo,

brunulino, allkreskulo.

Uniy sufikso neofte uzata,kiu ne havas tute precis

zan kaj ciamegalaii sigiiiioti, sed kiuii oni komprciias

el la esenco de la vorto. Ekz. : Mano, manumo,
koloy kolumo de 6emizo, k. t. p.
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POSTPAUOLO

Nun fini^as la « Kurso Tulmonda i>. Per liu

libio mi uur cells livcri la lundaineiilajn clcnient-

ojiiy mi do ne pretendas iiveri ^iujn vortojn ksg

esprimojn n^cesajn por la ^iutaga, scienca ad ko-

merca uzado de la zainciiiioia lingvo, tio eslus ne-

ebla ne nur 6e kia ajn lernolibro de ia ajn lingvo sed

ankaii ce libro por la instruado nalura.

Mi do kousilas al la samideanoj, kiuj volos perlokt-

igi en la Ungvo, a6e(i, 6u unu el la diversaj libroj

lih'ialuraj cn nia liiii^vo, cu pliboiK^ la liljroii de

D*^*" Zaaienhof, nomatan Fundamenla Kreslomalio

de la lingvo internacia Esperanto ».

Se ili laboras sen inslruanto, la leriiaiiloj povos

uzi vortaron internacia-nacian, se ili sekvus supe-

ran kurson kun instruanto, estus plibone dadrigi la

naturaii metodoii.

Lail tio, kion mi jam diris en la komencigo de

6\ tiu libro, la instruanto agos tiel, kiel se H volus

koLiiprenigi de alikindulo, kiu ne scias bone iian

lingvon aii de int'ano demandema. Ekz. : por kom-

preiiigi la voiioja

:
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Re§o : Eduardo Vll^ estas rego de An^Hujo,

Alfonso XIIP rego de Hispaoujo. Kiu estas la rego

de Portugalujo ? En Riisujo ne estas rego, sed

imperieslro ; en Francujo, Piezidanto de la Res-

publiko; la Prezidanto de la Franca Respubliko

estas Fallieres.

Elspezi : Kiam vi a6eias ion, vi donas monon al la

vendisto; doni monon estas ehpeziy ricevi monon,

estas ensj)ezi.Cu vi muile elspezis, enspezis hodiaii?

Omamitay de ornamo, objeklo kiu beligas (broco,

ora 6eno, k. t. p.), do ornamita, beligita de objektoj.

Zorgi: Kiam neiiio estas en sia prupra ioko, oni

ordi^as ^ion; ekz. : §i bone zorgas sian dambron,

liol cio estas en ordo; zorgi pri soldatoj por scii, cu

ili bone man^t^^s, havas bonajn vestojn, k. t. p.

Caso: kuvi al bestoj kaj mortigi ilin per pafilo

(soklaiojn, precipe de infanterio, havas pafilojn. per

kiuj ili pafas). Oni 6asas bestojn en la arbaroj kaj

sur le kamparo.

Esceptlnte, de escepli, ne kunkalkuli, ne knnmeti.

Okazo : la kurso de.linii^vo internacia okazas ciii-

merkrede* Viniro okazas ciujare (alveni, havi lokon).
'

Ordinare^ mi pr.Dmenas iiiu iimiroje en unu mo-

nato, estas malol'te; Deiurbo promenas ciutage;

li do ordinare (aii tre ofte) promenas, k. t. p.

Kiam la vortone estas praktike komjn enigebla per

61 tin metodo oni povas traduki gin. (Ekz. : Pregi,

ministro, fabelo, k. t. p.) kaj ne uzi la metodon

naturan, sed oni ne forgesu ke ini'anoj, naskigintaj

en Francujo ati l^iniijo, ne lernas alie sian nacian
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liiii^von. Tioj kuinprenii^oj jn havas la graiidogan

uliloQ kuUiJuigi la lenianlojo aude kaj parole uzadi

la lingvon. Estas interparolado|\kiuj povas rilatj nek

al poliliko, nek al religio; lia inlerparuladu es?los

rimedo uzinda por la grupoj kiuj serdas temojn por

interparolado nek tro sensenca, nek opinia.

Oni nc koafuzu, se la luelodo Sajiic nc <Ioijus la

rezuUatojn esperitajn, tio ire eerie okazus Car la

instruahto ne estus kutimigita Uun la natura melodo

;

sed kiel nii jam diris en la aatauparolo, im ja rcstas

al la iuta dispono por respond! pri diuj demandoj

konsilpetoj, venantaj kun afrankila respondo.

Emilo Gassb,
105, strato Lycdo, Ilavro, Francujo.
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